
Ås kommune - Campus Ås - gbnr 42/1 m. fl. - fv. 152 Drøbakveien fra Arboretveien
til krysset ved Kirkeveien / Herumveien (Meierikrysset) - offentlig ettersyn av
reguleringsplan - Fylkesmannens uttalelse

Vi viser til brev fra Ås kommune av 19.12.2013. Formålet med forslaget til endring av
reguleringsplanen for Campus Ås er å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende,
opparbeide nye bussholdeplasser og generelt sikre framkommelighet for kollektivtransport.
Planen omfatter endring/utvidelse langs fv 152 mellom Arboretveien til øst for Meierikrysset.

Konsekvenser av midlertidig rigg- og anleggsområde på dyrka jord og naturmiljø er lite
vurdert. Fylkesmannen forutsetter at planen og bestemmelser for midlertidig
anleggsområde forbedres slik at hensynet til dyrka jord og naturmiljøetivaretas.

Overordnede føringer som skal vurderes og ivaretas i kommunal planlegging er listet opp i
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 4. mars 2013 se www.fmoa.no, under ”plan
og bygg, arealforvaltning” ogwww.planlegging.no.

Fylkesmannen har med fokus på prioriterte politikkområder vurdert planforslaget, og har
følgende konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser.

Fylkesmannens merknader

Areal- og transport, klima og energi
Fylkesmannen viser til at tidligere innspill, uttalelser og dialog om reguleringsplanen for Campus
Ås. Nasjonale mål om å øke andelen gående og syklende, samt mål om å øke andelen
kollektivreisende, bør også settes som mål for denne reguleringsplanen.

Naturmangfold
Fylkesmannen savner en vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8-12 der eventuelle
konsekvenser for naturmiljøet langs nordvestre ende av Skogsdammen utredes. Skogsdammen er
en viktig naturtype og et leveområde for truede arter som vrangblærerot og fuglene sanglerke,
stær, sivhøne og hettemåke. Vi vil også minne om at kantvegetasjon langs vassdrag er
lovbeskyttet etter vannressursloven § 11. De største verdiene for biologisk mangfold er ofte
knyttet til kantsonen i og langs vassdrag.
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Fylkesmannen forventer derfor at det gjøres alternativvurderinger som belyser muligheter for å
unngå inngrep i Skogsdammen, jfr. naturmangfoldloven § 12. Fylkesmannen forutsetter at
tiltaket langs Skogsdammen utføres på en skånsom måte med tilstrekkelige hensyn til
naturmangfoldet også under anleggsarbeidet. Dette bør legges inn som planbestemmelse.

Jordvern og kulturlandskap
Planforslaget medfører noe mer varig omdisponering av dyrka jord enn i opprinnelig
reguleringsplan som følge av nye busstopp, flytting av Meierikryss og ny atkomst til anlegg på
Kjerringjordet. Det framgår av planbeskrivelsen at tapet av dyrka jord er beregnet til 1 dekar mer
enn i gjeldende reguleringsplan. Fylkesmannen er tilfreds med dette er såpass begrenset. Det må i
videre plan- og byggesaksarbeid legges vekt på å begrense inngrep og konsekvenser for dyrka
jord, matproduksjon og kulturlandskapet.

Midlertidig anlegg- og riggområde på dyrka jord
Langs sydsiden av fv. 152 er det avsatt areal til midlertidig anleggs- og riggområde som omfatter
fulldyrka jord. Tiltakets omfang, konsekvenser og alternativer er ikke vurdert i planforslaget, og
rekkefølgebestemmelsen i § 12 er ikke tilstrekkelig til å ivareta hensynet til en sikker og god
tilbakeføring av arealene tilmatproduksjon. Arealtall er ikke oppgitt, og behovet for et så stort
inngrep er ikke dokumentert eller avveid. Vi forutsetter at det settes inn avbøtende tiltak for å
unngå varige skader på dyrket jord. Planbestemmelsen for midlertidig anleggsområde må
forbedres tilsvarende.

Det må settes en frist for tilbakeføring til matproduserende areal. Bestemmelsen må omfatte
føringer for avtaking og bevaring av matjordlag og øvrig jordsmonn og for at pakkingsskader
skal unngås. Erosjonsforebyggende tiltak må gjøres etter behov, likedan tiltak for drenering og
andre hydrotekniske tiltak.

Samfunnssikkerhet
Samfunnssikkerhet ivaretas på en tilfredsstillende måte i planforslaget.

Med hilsen

Morten Ingvaldsen Ellen Lien
landbruksdirektør seksjonssjef naturforvaltning
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